
Routekaart coronamaatregelen studieverenigingen
Algemeen
Deze routekaart is samengesteld door 
studieverenigingen in overleg met 
faculteiten, de rector, Student Life en 
Campus & Facilities en vastgesteld op  
08-02-2021. Als basis voor deze route-
kaart zijn de algemene corona routekaart 
van de Rijksoverheid, zoals vastgesteld in 
oktober 2020 en de daarop gebaseerde 
onderwijsspecifi eke corona routekaart 
gebruikt. 

De adviezen in deze routekaart zijn 
leidend, maar per situatie moet naar de 
specifi eke invulling gekeken worden.
• Volg de actuele richtlijnen van de 

overheid en het RIVM; kijk naar de 
noodverordening, die blijven altijd 
leidend (1.5m, blijf thuis met klachten, 
max. groepsgroottes, etc.)

• Reis niet naar oranje en rode reisge-
bieden; leg zo min mogelijk vast, zorg 
voor goede annuleringsvoorwaarden

• Laat leden altijd reserveren voor acti-
viteten; verzamel contactinformatie

• Onderwijs heeft altijd voorrang bij het 
gebruiken van ruimtes

• Houd contact met de assessor en/of 
koepel

• Overschrijd het aangegeven maxi-
mum aantal personen per ruimte niet

Reserveren van ruimtes
Het reserveren van ruimtes op de uni-
versiteit (uitgezonderd Hugyens) kan via 
zaalreservering@fb.ru.nl

Het reserveren van ruimtes in het 
Huygens kan via 
zaalreservering@science.ru.nl

Vermeld bij de reservering altijd de (sub)
categorie van de activiteit, de hoeveel-
heid personen, soort zaal, datum en tijd.
  
Eventuele extra voorzieningen (zoals mo-
gelijkheid tot livestream) kunnen ook bij 
de reservering aangegeven worden.

Studiemiddagen
(Lunch)lezingen
Workshops

Onderwijs

Mogelijk
Vanuit de universiteit ruimtes beschikbaar stellen; meedenken voor ruimtes buiten de campus; meedenken voor mogelijkheden tot livestream

Statische 
activiteiten

Sponsoractiviteiten

Dynamische 
activiteiten

Mogelijk
In binnenruimtes beperkt mogelijk

Sportactiviteiten

Mogelijk
Mogelijk in de buitenlucht

Mogelijk
Mogelijk in de buitenlucht

Probeer de groepsgrootte te beperken

Sociale activiteiten

Eén dag per week werken mogelijk
Probeer dit te combineren met de dag van bestuursvergadering i.v.m. beperken reisbewegingen; waar nodig met een reserveringssysteem van koepels

Toegankelijk bestuurBestuurskamers

Op afspraak
Voor betere doorloop kan met Campus & Facilities gekeken worden naar andere locaties; de verantwoordelijkheid ligt bij de verenigingen

Afgiftepunt

Op afspraak
De verantwoordelijkheid ligt bij verenigingen

Toegankelijkheid 
leden

Op afspraak
Alleen wanneer noodzakelijk; de 

verantwoordelijkheid ligt bij verenigingen

Alleen op reservering
In overleg met de assessor en/of koepel

Gebruik 
gemeenschappelijke 
ruimtes

Eén dag per week werken mogelijk 
Vanuit de universiteit ruimte beschikbaar stellen voor fysiek vergaderen

Bestuurs-
vergaderingen

Vergaderingen

Mogelijk
Vanuit de universiteit ruimte beschikbaar stellen of meekijken naar ruimte buiten de campus; meedenken voor mogelijkheden tot livestream

Alv’s

Eén dag per week werken mogelijk
Wanneer mogelijk vanuit de universiteit ruimte beschikbaar stellen voor fysiek vergaderen; de prioriteit ligt echter bij het faciliteren van 

bestuursvergaderingen

Commissie-
vergaderingen

Eén dag per week werken mogelijk
Wanneer mogelijk vanuit de universiteit ruimte beschikbaar stellen voor fysiek vergaderen; de prioriteit ligt echter bij het faciliteren van 

bestuursvergaderingen

Vergaderingen met 
andere partijen bin-
nen de universiteit

In overleg met faculteit mogelijk binnen EU
Beperk het aantal locaties

Studie- en andere 
reizen

Reizen In overleg met faculteit mogelijk binnen EU
Blijf zoveel mogelijk op één locatie

In overleg met faculteit mogelijk binnen NL 
Blijf zoveel mogelijk op één locatie

WaakzaamActiviteit Zorgelijk Ernstig

Mogelijk
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Activiteit

Beperkt mogelijk
Alleen wanneer onderwijsgerelateerd; vanuit de universiteit ruimtes 

beschikbaar stellen; meedenken voor ruimtes buiten de campus; meedenken 
voor mogelijkheden tot livestream

Alleen online
In kleine groepen (thuis) samenkomen als 1.5m afstand houden mogelijk 

is; met faculteit kijken naar eventuele mogelijkheden fysiek i.v.m. 
studentenwelzijn

Alleen online
In kleine groepen (thuis) samenkomen als 1.5m afstand houden mogelijk 
is; waar mogelijk vanuit de universiteit helpen bij promotie; vanuit de uni-

versiteit meedenken over online platformen

Mogelijk
Probeer de groepsgrootte te beperken

Alleen toegankelijk voor ophalen spullen bestuur

Niet mogelijk

Alleen online
Vanuit de universiteit meedenken over online platformen

Niet mogelijk

Beperkt mogelijk
Vanuit de universiteit ruimtes beschikbaar stellen; meedenken voor ruim-

tes buiten de campus; meedenken voor mogelijkheden tot livestream Alleen online
Waar mogelijk vanuit de universiteit helpen bij promotie; vanuit de univer-

siteit meedenken over online platformen

Niet mogelijk

Alleen online
Vanuit de universiteit meedenken over online platformen

Op afspraak
Alleen wanneer noodzakelijk; de verantwoordelijkheid ligt bij verenigingen

Eén dag per week werken mogelijk
Probeer dit te combineren met de dag van bestuursvergadering i.v.m. be-
perken reisbewegingen; waar nodig met reserveringssysteem van koepels

Op afspraak
Voor betere doorloop kan met Campus & Facilities gekeken worden naar 

andere locaties; de verantwoordelijkheid ligt bij de verenigingen

Eén dag per week werken mogelijk 
Vanuit de universiteit ruimte beschikbaar stellen voor fysiek vergaderen

Niet mogelijk
Per faculteit kijken of het open kan blijven voor koffi  e


